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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan transportasi kini menjadi pendukung aktifitas utama dalam 

kegiatan manusia. Berbagai alat transportasi kini banyak disediakan, terlebih 

transportasi darat yang menggunakan jalan raya sebagai media transportasi untuk 

mencapai tujuan. Seiring berkembangnya alat transportasi maka jalan yang 

dibutuhkan akan semakin banyak. Karena Semakin padatnya pengguna kendaraan 

roda empat di Kota Pangkalpinang, kita sering melihat orang yang hanya bisa 

menggunakan mobilnya saja tanpa harus tahu kapan akan mengalami kerusakan 

mobil dan kapan harus mengkawatirkan keadaan mobil tersebut. Sehingga pada saat 

kita di jalan sering menjumpai mobil mogok,yang dikarenakan tidak rutinnya 

melakukan servis pada mobil tersebut. Kondisi ini juga bisa membuang waktu anda 

beraktivitas, karena disebabkan mobil yang tidak terawat. Kondisi seperti ini pula 

yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan bagi pengguna kendaraan untuk dapat 

mengetahui lokasi service mobil yang ada di Kota Pangkalpinang. Masyarakat 

masih kesulitan saat mencari alamat dan jarak yang terdekat ke lokasi bengkel 

mobil dikarenakan kurangnya petunjuk jalan dan informasi bengkel mobil mana 

yang jaraknya paling dekat dengan lokasi mereka. Masyarakat akan semakin 

terbantu bila penunjuk lokasi tersebut dapat diakses dengan mudah dan tanpa 

banyak mengeluarkan banyak biaya, serta tidak banyak membuang waktu untuk 

menggunakan aplikasi ini, dan langsung akan ditunjukkan rute untuk ke bengkel 

tersebut perkembangan teknologi informasi dalam berbagai bidang, seperti internet 

serta identifikasi lokasi yang dapat menjadi sarana pembantu bagi pengguna 

kendaraan roda empat. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis 

yang menggunakan algoritma Dijkstra dapat membantu pencarian lokasi SPBU[1], 

lokasi Rumah Sakit, Hotel, dan Terminal[2][3], lokasi tempat wisata [4][5], dan rute 

terpendek Bus[6]. Dari penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa algoritma 

Dijkstra yang digunakan berhasil untuk menentukan jalur terpendek menuju ke 
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lokasi yang di tempuh. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

maka diusulkan suatu aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) letak lokasi 

bengkel mobil di Kota Pangkalpinang dengan informasi rute terpendek 

menggunakan algoritma Dijkstra. Hal inilah yang mendasari penulis mengambil 

judul skripsi ”Sistem Informasi Geografis (SIG) Penentuan Jalur Terpendek 

Untuk Mencari Lokasi Bengkel Mobil Di Pangkalpinang Dengan Algoritma 

Dijkstra”. 

Dengan adanya sistem informasi geografis untuk penentuan lokasi bengkel 

mobil ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui letak bengkel 

mobil serta rute terpendek menuju tempat tersebut.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi SIG yang dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat untuk mengetahui lokasi bengkel mobil di Kota Pangkalpinang? 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi berbasis WEB yang dapat 

mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek letak 

lokasi bengkel mobil di Kota Pangkalpinang ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam memutuskan pokok permasalah agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka penulis membatasi dan mempersempit ruang lingkup dalam 

melakukan pembahasan. Batasan masalah ini yaitu: 

1. Aplikasi hanya menampilkan jarak terpendek dan titik koordinat untuk lokasi 

bengkel mobil yang ada di Kota Pangkalpinang. 

2. Pengambilan jarak terpendek dan titik koordinat dari lokasi bengkel mobil 

diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan.  

3. Sistem Informasi Geografis ini, menampilkan visualisasi hasil pencarian jalur 

terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. 
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4. Sistem menggunakan algoritma Dijkstra untuk memecahkan masalah jalur 

terpendek dan perangkat lunak untuk pembuatan aplikasi ini adalah Macromedia 

Dreamweaver, Bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP, untuk 

menampilkan data spasial (peta) menggunakan Google Maps, dan untuk 

database menggunakan MySQL. 

5. Aplikasi ini hanya memberikan data keluaran berupa peta Kota Pangkalpinang, 

Informasi jarak, alamat, nomor telepon dan letak wilayah. 

 

1.4.  Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang gunakan meliputi: 

1. Model pengembangan perangkat lunak. 

Model perangkat lunak yang gunakan adalah model pengembangan perangkat 

lunak Waterfall. Urutan suatu kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan 

model Waterfall terdiri dari proses analisis, desain, pengkodean, uji coba 

program, implementasi sistem.  

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yang ada dalam pencarian teori, penulis mengumpilkan informasi 

dari berbagai sumber yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu.  

3. Alat bantu pengembangan sistem. 

Alat bantu pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah UML. Dari 

beberapa UML yang ada yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, Class Diagram. 

 

1.5.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi SIG yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

untuk mengetahui lokasi bengkel mobil di Kota Pangkalpinang. 

2. Merancang dan membangun aplikasi berbasis WEB yang dapat 

mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek letak 

lokasi bengkel mobil di Kota Pangkalpinang. 
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Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah masyarakat atau pengunjung dalam mengakses dan mencari 

informasi mengenai lokasi letak bengkel mobil di Kota Pangkalpinang. melalui 

jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra berupa data spasial dan data atribut 

kepada pengguna yang mengakses web tersebut. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam membangun sebuah 

aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang dijabarkan yaitu latar belakang masalah yang akan 

dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian 

yang digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang definisi dan teori – teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan aplikasi dan teori yang membahas 

tentang perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi geografis (SIG) penentuan jalur terpendek untuk mencari 

lokasi bengkel mobil di Pangkalpinang dengan algoritma Dijkstra. 

 

BAB III METODOLOGI PENELTIAN 

Pada Bab ini membahas Metodologi Penelitian yang digunakan yang 

terdiri dari tiga bagian yaitu model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, dan tools (alat bantu yang digunakan dalam 

analisis dan merancang aplikasi). 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem. 

  

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran 

sebagai pemecahan suatu masalah. 


